
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Др Зорана Ђинђића 2 

Нови Сад 
 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ II 

 

 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, УСЛУГА МОБИЛНЕ 

ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ  ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У  НОВОМ САДУ,  

ЗА ПЕРИОД ОД 24 МЕСЕЦА  

 

РЕДНИ БРОЈ 43/2015  

 

 

 

ПИТАЊЕ: 

У оквиру резервног критеријума за доделу уговора у случају када више понуђача има исти 

број пондера, на страни 13 Конкурсне документације је наведено : „Уколико две или више 

понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу 

који има више спроведених трансакције за категорију потрошача купца из предмета 

набавке.“ Молимо вас да ово објасните и наведете начин како се то доказује. 

 

ОДГОВОР: 

Уговор ће се доделити понуђачу који има више референци – еквивалентних услуга 

предметне јавне набавке Филозофског факултета, редни број 43/2015, са корисницима који 

су у категорији потрошача – наручилаца као што је Филозофски факултет (буџетски 

корисници). 

 

ПИТАЊЕ: 

У Конкурсној документацији Наручиоца постоји несагласност у тексту везано за средство 

финансијског обезбеђења извршења уговорне обавезе понуђача. 

 

ОДГОВОР: 

Конкурсна документација ће бити усаглашена сходно Закону. 

 

ПИТАЊЕ: 

Да ли средство финансијског обезбеђења уговора гласи на износ од 10% од уговорене 

вредности, са или без ПДВ? 

 

ОДГОВОР: 

10% уговорене вредности без ПДВ. 

 

ОДГОВОР: 

Изменама и допунама Конкурсне документације, уочени недостатак ће бити отклоњен. 



ПИТАЊЕ: 

У члану 6. Модела уговора, на страни 20 КД, описује се средство финансијског 

обезбеђења уговора. Да ли је износ од 10% од уговорене вредности без или са ПДВ-ом? У 

члану 6. Модела уговора, на страни 20 КД, описује се средство финансијског обезбеђења 

уговора. Да ли је износ од 10% од уговорене вредности без или са ПДВ-ом? 

 

ОДГОВОР: 

10% вредности уговора без урачунатог ПДВ. 

 

 

С поштовањем,  

--  

Миладин Трифковић, дипл.инг.  

Шеф техничке службе 

 

Вања Фекић, Општа служба   

 

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет  

Др Зорана Ðинђића 2, 21000 Нови Сад  

тел.: 021 485 3990  

моб:  063 5678 43  

 

 


